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Huddinge växer så det knakar. Flera gigantiska utveck-
lingsprojekt finns inom kommunens gränser och 
förutsättningarna har aldrig varit bättre för att skapa 

arbetsplatser, bostäder och stadsutveckling i Huddinge. 
Det nya avtalet om tidigareläggning av Spårväg syd, som vi 

lyckades landa under hösten, kommer att ge extra fart i utveck-
lingen. Istället för år 2024 blir det projektstart redan nästa år. 
Förutom att det är en vitamininjektion för tillväxten, blir det 
bättre kollektivtrafik och ökade möjligheter att samplanera 
spårvägen med Tvärförbindelse Södertörn som är lika viktigt 
för utvecklingen i södra Stockholm.

Detta är tveklöst positivt för Huddinge. Det är bra att vi 
växer. Men, och det är ett viktigt men, Huddinge ska inte växa 
överallt. Vi ska vara rädda om vår unika natur – vår lunga i till-
varon som stressade Huddingebor så väl behöver för att finna 
ro i tillvaron. Det är kvalitéer som vi måste bevara. 

Även i våra villaområden behöver vi vara försiktiga med 
ny bebyggelse. En okontrollerad förtätning skapar pro-
blem med planeringen av samhällsservice och riskerar 

att förändra områdenas karaktär i grunden. Den utvecklingen 
vill vi i den politiska ledningen inte se. Parhus med tillhörande 
Attefallhus hör inte hemma på tomter där detaljplanerna säger 
att det ska vara enfamiljshus. Det borde vara ganska självklart 
egentligen men lagstiftningen är otydlig. En ny färsk dom kan 
hjälpa oss att förhindra en oönskad utveckling, men kom-

munerna behöver bättre verktyg för att 
förhindra en okontrollerad exploatering 

i våra villaområden. På så sätt kan vi 
bevara de kvalitéer som är viktiga för 
Huddingeborna, samtidigt som vi drar 
nytta av de nya värden som Huddinges 

starka tillväxt för med sig.

Huddinge ska 
växa – men 
inte överallt

Vårt Huddinge ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun,  
141 85 Huddinge. Telefon: 08-535 300 00. Ansvarig utgivare: Roger Höglund. Redaktör: 
Lotta Segelberg, varthuddinge@huddinge.se. Redaktion: Mikael Jeppe, Kristina Eder. 
Produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslag: Katrina och Johan Lindqvist, foto Anders 
Nilsson. Tryck: Ljungbergs Tryckeri. Distribution: SDR Svensk Direktreklam. Vid 
utebliven tidning, ring 08-535 301 95. Vårt Huddinge finns inläst på Daisy-skiva. Det går 
även att lyssna på tidningen via en app i mobilen, på webben, som podd eller via Blipsay.  
Vårt Huddinge är en Svanenmärkt trycksak. Nästa nummer kommer till dig vecka 7 2020.

Daniel Dronjak (M)
Ordförande i kommunstyrelsen

daniel.dronjak@huddinge.se

Porträttet: Skapaskolans kökschef Daniél  
Kallonas älskar att experimentera i köket. 

Fototävlingen: Se de prisade bilderna från 
upplevelser i anslutning till Huddingeleden. 

Västergården är platsen för regelbundna möten 
över generationsgränserna.

Huddingefamiljen Älvenstrand Sahlström har 
lämnat ekorrhjulet för ett mer hållbart liv.

Möt en av många Huddingelever som varit ute 
på  prao. 

Huddinge kommuns förebyggarteam bjuder in 
till fältfika i flera kommundelar.

Maria Soxbo ser en delvis ny roll för Huddinges 
bibliotek.

Sista ansökningsdag till Huddinge Vårsalong 
2020 är 12 januari. Passa på att söka du också!
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dags att 
nominera till 
årets pedagog

vem tycker du 
gör ett extra bra jobb 
inom förskola och 
skola? Nominera en 
pedagog, en lärare 

eller en chef som du tycker ska 
uppmärksammas lite extra för 
sitt arbete. Utmärkelserna Årets 
pedagog, Årets lärare och Årets 
chef syftar till att hylla ledare  
och medarbetare inom förskola 
och skola som bidragit till 
en positiv utveckling i sina 
verksamheter. Nominera ditt 
barns pedagog, din favoritlärare 
eller din bästa kollega på 
huddinge.se/aretspedagog. 
Vinnarna presenteras på Årets 
pedagog-galan våren 2020.

kippa tv-serier och tävlings-
program ikväll och läs om dina 
egna kvarter. Kryp upp i soffan, 

svep om dig filten och börja bläddra 
för även i Huddinge bjuder vi på 
feelgood och dramatik. 

Nog vattnas det i munnen när 
du läser om kocken på Skapaskolan 
som dukar upp en dignande sallads-
buffé, vegetarisk falafel med vitlök 
och spiskummin? Och visst värmer 
det i hjärtat när barnen äter upp allt 
och vill ha mer? Och känns det inte 
nästan som hos Ernst Kirchsteiger 

när Huddingefamiljen i Högmora 
kommer med famnen full av pum-
por, nyvärpta ägg och hämtar sin 
kål runt knuten? Åtminstone jag får 
tårar i ögonen när jag läser vidare 
om skolbarnen från Vistaskolan som 
inte vill gå utan stanna kvar och 
fortsätta samtala med de gamla på 
Västergårdens äldreboende.

oll på fakta får du också: vi 
reder ut och förklarar hur 
snöröjningen kommer att 

skötas i vinter och hur de nya par-

keringsreglerna fungerar. Men 
mest stolt känner jag mig över 
Huddinge när jag ser de vackra 
bilderna från fototävlingen 
Huddingeleden. Det är inte 
bara Huddingeborna 
som förälskat sig i den 
fantastiska naturen utan 
även stockholmarna har 
tagit våra skogar, sjöar 
och ängar till 
sitt hjärta!

Vårt Huddinge #5 2019

KORT & GOTT

Camilla Broo, kommundirektör, camilla.broo@huddinge.se
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Svetlana bakar i tv
familjecentral 
erbjuder fler 
familjer stöd

familjecentralen 
erbjuder numera 
alla familjer i Vårby 
föräldrastöd i hemmet. 
På så vis hoppas man 

kunna skapa förutsättningar för 
mer jämlika uppväxtvillkor och 
bättre hälsa hos både barn och 
föräldrar. Tidigare erbjöds endast 
förstagångsföräldrar träffar i 
bostaden eller på familjecentralen, 
den första tillsammans med 
barnavårdscentralen (BVC). 
Sedan september gäller detta även 
föräldrar som har barn sedan 
tidigare. Familjecentralen ska testa 
arbetssättet för att se vilka effekter 
det ger. 

Färre inbrott
i Huddinge
det anmäldeS 316 inbrott 
i Huddinge under 2018. Det 
var färre än året innan. Då 
anmäldes 387 inbrott i villor, 
enligt Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ).

Blippa dig 
genom Vårt
Huddinge
Skanna QR-koderna som finns 
i tidningen och få artiklarna 
upplästa. Skanna via kameran 
eller ladda ned gratisapp från 
bland annat App Store.

medverkan i Hela Sverige bakar 
fick 27-åriga Svetlana Soboleva i 
Flemingsberg att våga ta steget och 
följa sin dröm och bli bagare. Hon 
har ett konto på instagram där hon 

bland annat publicerar bilder på tårtor hon 
bakat och det var där TV4 upptäckte henne och 
föreslog henne att söka till programmet.

– Först var jag lite tveksam för min svenska är 
inte så bra, men sen tänkte jag varför inte? säger 
Svetlana.

Svetlana är 27 år och kommer från 
Vitryssland där hon utbildade sig till lärare. I 
Sverige har hon arbetat som barnskötare men 
varit barnledig i 1,5 år och inte fått så stora 
möjligheter att träna sin svenska. 

– Jag är jätteglad över chansen att få vara 
med i TV-programmet och det är tur att jag 
inte hann studera, för utbildade bagare får inte 
vara med. Jag vet inte vilka chanser jag får i 
framtiden men jag vill gärna åka till Schweiz 
och bygga på min utbildning till bagare.

KRISTINA EDER

fotnot: På @linerosis_me finns mer att 
se av det Svetlana bakar.
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Starka känslor, läckerheter och 
skönhet i höstmörkret 
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Smartare
parkering
kan lösa
p-problem

Under 2020 kommer 
även Huddinge kommun 
att införa parkerings-
avgifter, men enbart i 
stationsnära lägen i Hud-

dinge centrum och Stuvsta. Syftet 
med förändringarna är inte att 
tjäna pengar, utan att öka omsätt-
ningen på bilar och skapa bättre 
framkomlighet. De nya parkerings-
reglerna är på försök under ett 
år, de utvärderas löpande och kan 
komma att permanentas.

– Det här ligger helt i linje med 
kommunens parkeringsprogram 
som är en strategi för hur vi ska 
jobba med parkeringar. Rätt bil på 
rätt plats är målet. Det råder stor 
politisk enighet om detta, säger 
Malin Danielsson (L), kommunal-
råd med ansvar för samhällsbygg-
nadsfrågor.

ökat tryck
Trycket på Huddinges parkeringar 
har ökat, bland annat till följd 
av att flera grannkommuner har 
infört p-avgifter. Parkeringsplatser 
används i stor utsträckning till 
boende-, infarts- och arbetsplats-

parkering trots att de i många 
fall är avsedda för korttids- och 
besöksparkering. 

nya regler
Huddinge Samhällsfastigheter inför 
successivt parkeringsavgifter vid 
alla sina fastigheter. Det rör sig om 
cirka 4 000 parkeringsplatser vid 
förskolor, skolor, äldreboenden, 
frilufts- och idrottsanläggningar. 

– Parkeringsplatserna vid våra 
fastigheter är i första hand avsedda 
för de som jobbar där och besökare, 
säger Henrik Örneblad, vd för Hud-
dinge Samhällsfastigheter.

Han berättar att de nya reg-
lerna tagits fram i dialog med de 
verksamheter som finns i bolagets 
fastigheter.

– Den som bara ska lämna eller 
hämta barn behöver inte betala, 
men ska bilen stå en längre tid 
krävs p-tillstånd från verksamheten.

De nya reglerna vid skolor, 
förskolor och idrottshallar intill 
skolor gäller vardagar mellan 6.30 
och 17.30, övrig tid öppnas bolagets 
parkeringar för allmänheten mot en 
avgift på fem kronor i timmen. 

Huddinge Samhällsfastigheter ab har infört nya 
parkeringsregler på försök vid alla sina fastigheter, 
bland annat i anslutning till skolor och äldreboenden. 
P-skivan har slopats för bolagets parkeringsplatser. 
nu är det registrering och betalning via sms eller 
appen SmS Park som gäller.

– Det pågår en diskussion med de 
som verkar i våra idrottshallar, både 
personal och föreningsliv, kring 
tidpunkten 17.30. Det är möjligt att 
vi behöver justera den tiden, säger 
Henrik Örneblad.

Han uppmanar alla bilister att 
noga följa anvisningarna på de nya 
skyltar som sätts upp.

På renodlade idrottsplatser och 
vid Sundby gård, står man gratis de 
första tre timmarna, men eftersom 
p-skivan inte gäller är det viktigt att 
komma ihåg att registrera parke-
ringen via sms eller app. 

Vid Skogås 
Racketcenter 
är de första 
tre timmarna 
gratis via sms 
eller appen SMS 
Park. 
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mer om nya P-reglerna

Huddinge Samhällsfastig-
heter (HUSF) har infört nya 
parkeringsregler vid sina 

fastigheter. Vid förskolor, skolor och 
idrottsanläggningar i anslutning 
till skolor krävs digitalt parkerings-
tillstånd mellan klockan 6.30 och 
17.30. Efter klockan 17.30 kostar det 
fem kronor i timmen via sms eller 
appen SMS Park som kan laddas 
ned från bland annat App Store. 
På Sundby gård och vid renodlade 
frilufts- och idrottsplatser är de 
första tre timmarna gratis via sms 
och SMS Park. Detta gäller dock 
inte Flottsbro som betecknas som 
en kommersiell anläggning. Där är 
det alltid p-avgift. Besökare till äld-
reboenden står gratis de första tre 
timmarna och någon registrering 
behövs inte de första tre timmarna. 
Därefter gäller betalning via sms 
eller app. Mer info: husf.se.

Den som parkerar bilen  
på Huddinge kommuns 
stationsnära parkerings-

platser – på kommunal gatumark 
cirka 600 meter från pendeltågets 
stationsentréer i Stuvsta och cen-
trala Huddinge – kommer, med 
start under 2020, att få betala tio 
kronor i timmen från och med 
timme tre. De första två timmarna 
är gratis och avgift tas endast ut på 
vardagar under kontorstid. P-avgif-
ten betalas med mobiltelefonen. 
Det kommer även att vara möjligt 
med kortbetalning på några platser. 
Den som har parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade behöver inte betala. 
Mer info: huddinge.se/forsok-
parkeringsavgifter. 

Så här kan 
skyltningen se ut 
vid, från vänster, 
äldreboenden, 
frilufts- och 
idrottsanlägg-
ningar, skolor 
och förskolor.

Henrik Örne-
blad uppmanar 
alla bilister att 
noga följa anvis-
ningarna på de 
nya skyltar som 
sätts upp.

Malin Daniels-
son (L) konsta-
terar att de nya 
reglerna ligger i 
linje med kom-
munens parke-
ringsprogram.

1

2

Den som besöker ett äldrebo-
ende kan stå gratis i tre timmar 
och behöver inte ens registrera sig 
de första tre timmarna, men från 
timme fyra krävs betalning via sms 
eller app.

Stationsnära lägen
2020 kommer Huddinge kommun 
att införa parkeringsavgifter. Det 
gäller kommunala parkeringar på 
gatumark nära pendeltågets sta-
tionsentréer i Stuvsta och centrala 
Huddinge. Där kommer det att 
kosta tio kronor i timmen, men de 

första två timmarna kommer att 
vara gratis. 

Även här ska avgifterna betalas 
med mobiltelefonen. Det kommer 
också att vara möjligt att betala 
med kort på sina håll.

– Det är klart att det kan upplevas 
som krångligt att gå från p-skiva 
till sms och app på de parkeringar 
som berörs, men det är ett naturligt 
steg mot ett mer digitalt samhälle. 
Dessutom får vi ännu bättre koll på 
hur våra parkeringsplatser används, 
säger Malin Danielsson.

MIKAEL JEPPE

äldre-
boenden

Skolor &
förSkolor

idrottS-
anlägg-
ningar
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Anders är redo för vintern
Anders Magnusson är en av fyra anläggningstekniker i Flottsbro. De förbereder sig som bäst för kyla och snö. 

en stor anläggning i litet format. 
anders magnusson tvekar 
inte när han ombeds beskriva 
flottsbroanläggningen.
– Så fort kylan blir ihållande  
kör vi igång snökanonerna. 
målet är att backen ska vara 
klar till jullovet, säger han och 
tillägger att snökanonerna 
brukar provköras lite innan 
vintern tar ett fast grepp om 
Huddinge.

Anders Magnusson, 50 år, har 
jobbat som anläggningstekniker 
i Flottsbro sedan 1980-
talet, först som helgarbetare, 

senare som en av anläggningens fasta 
medarbetare. Han pendlar till jobbet från 
bostaden i Enskede där han bor med sin 
familj. 

– Man får inte känslan av att det bara 
är 15 minuter till Sergels tog härifrån. 
Det är en fantastisk upplevelse att lämna 
betongen och åka hit, det är som att kliva 
in i en helt annan värld.

febril aktivitet
Den stora pistmaskinen och alla 
snökanoner är inte på plats än. Men det 
betyder inte att det fattas arbetsuppgifter. 
Det pågår ett febrilt underhållsarbete 
av stugby, camping, skidlift, maskiner 
och backe de månader om året 
vintersportgästerna lyser med sin frånvaro.

– Jag gillar bredden i arbetsuppgifterna. 

Vi gör allt från att klippa gräset, fixa 
snö till att hjälpa till i backen när det 
händer något. Vi har också en fantastisk 
sammanhållning, säger Anders 
Magnusson.

– Jag gillar servicebiten, vi är här för 
gästernas skull och ska se till att de trivs.

Han beskriver Flottsbrobacken som en 
komplett anläggning för hela familjen. 

– Det går att hyra utrustning, här finns 
restaurang och backar som passar alla 
och det är busnära till stora delar av 
Stockholm.

På frågan om vad han själv gör på 
fritiden, svarar han förutom skidåkning:

– Då blir det familjeliv med sambo, barn 
och hund, bland annat i sommarstugan. 
Jag gillar också att paddla kajak.

MIKAEL JEPPE

FOTO anDerS nilSSon
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Startskottet för planering 
och projektering av 
Spårväg Syd tidigareläggs 
med fyra år. det betyder 
att den första spårvagnen 
kan börja rulla mellan 
flemingsberg och älvsjö 
redan 2030.

– Det är ett positivt 
besked. Spårväg Syd 
definierar mycket av 
Huddinge kommuns 
utveckling för lång tid 

framöver. Den innebär en extra 
motor för bostadsbyggande och 
nya arbetsplatser och ger bättre 
balans i Stockholmsregionen. 
Spårväg Syd ökar intresset 

för södra Stockholm plus att 
många får bättre kollektivtrafik, 
säger Daniel Dronjak (M), 
kommunstyrelseordförande i 
Huddinge kommun.

Positivt besked
Spårväg Syd, med 16 stationer från 
Älvsjö till Flemingsberg, är en del 
av regeringens infrastrukturprojekt 
Sverigeförhandlingen. Huddinge 
kommun är en av flera parter som 
går in med pengar och åtar sig 
också att bygga 18 500 bostäder 
fram till 2035.

När avtalet slöts 2017 skrevs 
det in en klausul om möjlig 
tidigareläggning. Huddinge 
kommun, Stockholms stad och 
Region Stockholm har efter en 

Tidigare projektstart
för Spårväg Syd

Spårväg Syd är tänkt att gå från Flemingsberg till Älvsjö via bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Daniel Dronjak 
(M) är mycket 
nöjd med att 
projekteringen 
av Spårväg Syd 
tidigareläggs.

tids diskussioner enats om att 
förskottera medel för att dra 
igång projektet fyra år tidigare än 
planerat. 

Startskottet för bland annat 
projektering flyttas från 2024 till 
2020. Det gör att även byggnationen 
kan tidigareläggas med fyra år.

– Det finns stora fördelar med 
att komma igång tidigare. Stora 
projekt kan förändras eller skrotas 
med skiftande politiska majoriteter. 
Oddsen för att spårvägen verkligen 
blir av ökar i och med det här, säger 
Daniel Dronjak.

– Sedan är det också en fördel 
att kunna samplanera med 
tvärförbindelse Södertörn-projektet 
som delvis följer samma sträcka.

MIKAEL JEPPE

SkärHolmen SegeltorP

flemingSberg

maSmo

loviSeberg

fruängen

älvSjö

kungenS kurva
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fotograferna som vandrat 
Huddingeleden tycker särskilt 
mycket om gulliga getter, 
spegelblanka sjöar och 
färgstarka solnedgångar. 
det står klart efter att juryn 
för Huddingeledens fototävling 
tagit del av alla bidrag som 
skickats in till tävlingen och valt 
ut tolv vinnare. 

Totalt skickades det in över 150 
bilder under tävlingsperioden 
som sträckte sig från oktober 
2018 till 31 oktober 2019.

– Vi i juryn hade ingen aning 
om vilka som fotograferat bilderna när 
vi valde ut vinnarna. För att det skulle bli 
rättvist fick varje fotograf bara vinna med 
en av de bilder de har skickat in, berättar 
Susanne Lindholm som är med i juryn 
och är samhällsvägledare i Huddinge 
servicecenter. 

Huddinges natur engagerar
Richard Vestin, som är en av skaparna 
av Huddingeleden och naturinformatör, 
Lotta Segelberg som är redaktör för Vårt 
Huddinge och ett par till medarbetare på 
miljö- och bygglovsförvaltingen ingick 
också i juryn. 

– Vi fick in många bilder med det gula 
Huddingeledenmärket intill en stig, vilket 
så klart är det självklara motivet för täv-
lingen. Gustav Wikströms bild får repre-
sentera dessa. Att vi valde just den var för 
dess fina korta skärpedjup och färgtonen i 
bilden som återger en känsla av ålderdom 
som skogen själv, säger Lotta Segelberg.

– Att så många har skickat in bidrag 
visar på ett ovanligt stort engagemang för 
Huddinges natur, även bland dem som 
inte bor här, säger Richard Vestin och 
fortsätter:

– Vi som är naturvårdare och kan trak-
terna kring leden som vår egen bakgård 
har trots det fått uppleva nya perspektiv 
och många vackra sidor av Huddingeleden.

De tolv vinnarna får var sin goodiebag 

med användbara ting som gör naturen 
i Huddinge till en än mer underbar 
upplevelse. Några bilder som vann juryns 
hjärtan var tagna vid Balingsta botten. De 
blev utom tävlan eftersom Huddingeleden 
inte passerar i närheten. Men om du vill se 
dem finns de på huddinge.se/huddingele-
den liksom en del andra fina bidrag. Du 
kan även hitta mängder av bilder under 
hashtaggen #huddingeleden på Instagram.

det Sa bara klick!
Anna Palm, Farsta: Lieslåtter vid naturreser-
vatet Gömsta äng, 19 oktober.

Marie Persson, Sköndal: Rast med bästa 
utsikten i Trångsundsskogens naturreservat, 
vandringsled Sydslingan, 13 augusti.

Arvid Bring, Stockholm: Tage vid Lissma Kvarnsjö. Mörka moln över spegelblank sjö  
i augusti 2019. 

Christoffer Rudin, Bandhagen: Utsikt 
över Vårbyfjärden från Korpberget,  
19 september.
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det Sa bara klick!

Albin Sunnanbo, Älvsjö: Matlagning  
i solnedgång, Trehörningen, Paradiset,  
3 augusti.

Christina Bäck, Sköndal: På ett stenblock i 
Trångsund, september 2019.

Gunnar Berg, Sörskogen: Vilande getter vid Gladövik, 24 september.

Nathalie Widerberg, Skogås: Drevviken, 
Skogåsbadet, februari 2019. 

Victor Öberg, Skogås: Att regnet öser ned är 
inget hinder för att bestiga högsta toppen i 
Trångsundsskogen och se ut över Skogås, 28 
september.

Gustav Wikström, Farsta: Huddingeleden 
leder oss genom myrmarker doftandes av 
skvattram mot Kvarnsjön, oktober 2019.

Henrik Juhlin, Vistaberg: Solnedgång  
över sommaräng i Glömsta/Vistaberg,  
juni 2019.

Anna Nikkinen, Segeltorp: Långsjön, från 
Huddingesidan, juni 2019.
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enfamiljshuset villa 
brännugnen på Snöbärs-
stigen fick flest röster 
i tävlingen Huddinges 
byggnadspris 2019.
Priset delas ut på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde i december.

– Jätteroligt, det här är 
inte något vi har ansökt 
om utan vårt hus var 
ett av fem ”objekt” som 
valdes ut och som Hud-

dingeborna sedan fick rösta på, 
säger Johan Lindqvist.

Det gamla huset på höjden i 
Högmora brann ned 2015. Familjen 
Lindqvist bestämde sig snart för att 
bygga ett nytt hus på platsen och 
att försöka bevara befintlig vegeta-

tion, inte minst den stora eken som 
numera går rakt genom verandan.

Villa Brännugnen, i kvarteret 
Brännugnen, stod klar 2017. Det 
rör sig om ett så kallat typhus ritat 
av arkitekten Gert Wingårdh i nära 
dialog med paret Johan och Katrina 
Lindqvist. Det är stort: 246 kvadrat-
meter fördelade på två plan. 

Härlig utsikt
Johan Lindqvist beskriver huset 
som en trälåda i lärkträd med stora 
fönster från golv till tak och med 
ungefär samma funktioner som det 
gamla.

– När jag står längst bort så ser 
jag rakt igenom huset och ut över 
sjön Magelungen. Det blev precis 
så bra som vi hade tänkt oss, vi är 
otroligt nöjda, säger han.

Han berättar också att det pågår 
mer i huset än vanligt familjeliv 

Johan Lindqvist 
i husets fina 
matsal som 
några dagar i 
veckan förvand-
las till restaur-
ang. 

De bor i årets byggnad
för honom, Katrina, parets döttrar 
Smilla, Ebba och My, och den 
portugisiska vattenhunden Beatles. 
Några kvällar i veckan förvandlar 
Johan Lindqvist, som är krögare 
med erfarenhet från bland annat 
Berns Asiatiska och Den Gyldene 
Freden, huset till restaurang med 
avsmakningsmeny.

Familjen tar emot priset i form 
av ett diplom och en plakett av 
Huddingekonstnären Håkan Bull i 
samband med kommunfullmäkti-
ges sammanträde i kommunhuset 9 
december.

– Vi är stolta. Jag och Katrina 
kommer definitivt att gå, sedan får 
vi se om döttrarna följer med.

MIKAEL JEPPE

 fotnot: Det finns mer info 
på huddinge.se/byggnadspriset, 

villabrannugnen.se och 
på Facebook.



Samhällsbyggnadsutskottet hade 
valt ut fem objekt i årets tävling, 
förutom Villa Brännugnen även 
Nobelus – studentbostäder i 
Flemingsberg, Spindelparken i 
Sjödalen (se lilla bilden), kvar-
teret Gulsparven i Segeltorp och 
Technology and Health och Neo i 
Flemingsberg. Det kom in totalt  
1 388 röster under tävlingsperio-
den 3 september–2 oktober 2019. 
Villa Brännugnen fick cirka 100 
fler röster än tvåan Spindelparken. 
2018 vann Glömstaskolan.
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De flesta partier har i sina 
vallöften tagit upp hur  
de på olika sätt vill se en 
förändring/förbättring för 
barn och pedagoger  
i skolan och förskolan.  
Vi har ställt frågan ”Vad har 
ni gjort för att förbättra 
villkoren för barn och 
pedagoger i skolorna?” till 
alla partier i kommun- 
fullmäktige. Fem svarade 
i förra numret och övriga 
fem svarar på samma fråga 
i detta nummer. Se även 
sidorna 13 och 29.

Vad har ni gjort 
för att förbättra 

villkoren för barn 
och pedagoger 

i skolorna?

lisbeth Krogh (HP)
lisbeth.krogh@huddinge.se
– Efter valet 2018 har Huddinge 
kommuns familjecentraler i Vårby 
och Skogås förstärkts med varsin 
socionom som möjliggör ett mer 
riktat arbete mot förskolorna 
i områdena. För att förebygga 
psykisk ohälsa, tidigt identifiera 
de familjer som behöver stöd och 
tillgängliggöra samordnade insatser. 
En samordnad arbetsform mel-
lan skola, socialtjänst. Syftet är att 
stärka pedagogers kännedom om 
socialförvaltningens tjänster och 
erbjuda en råd- och stödgivande 
funktion för förskolorna, erbjuda 
vårdnadshavare stöd och vid behov 
länka familjerna vidare till andra 
instanser.

Huddingepartiet 
huddingepartiet.se

Johan och Katrina Lindqvist framför sitt prisade hus på höjden i Mellansjö  
i kommundelen Högmora. Med på bilden är även hunden Beatles.

mer om HuddingeS byggnadSPriS 2019

De bor i årets byggnad
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– det är så roligt när dom 
kommer, säger maud på 
västergården och får en 
spontan kram av amélie 
från vistaskolan.
det som började med sång-
er till lucia har utvecklats 
till regelbundna möten 
mellan generationerna.

Det är måndag och en 
del av de boende samlas 
i god tid innan elevernas 
bokade besök. En del för 
att delta i aktiviteterna, 

andra för att se på och sedan delta i 
samtalen under kaffestunden.

Ahlam Korkar är undersköter-
ska och aktivitetssamordnare på 

Västergården 2. Hon ser till att de 
boende har någon typ av aktivitet 
alla vardagar.

uppskattade besök
För några år sedan hörde hon sig 
för bland skolorna i Huddinge 
kommun för att se om det fanns 

intresse för komma och sjunga 
för de boende till Lucia. Det var så 
hon kom i kontakt med Annika 
Sundström på Vistaskolan. Samar-
betet utvecklades och sedan några 
terminer tillbaka kommer grupper 
av elever ur den årskurs som Annika 
undervisar på besök till Västergår-
den en gång i veckan.

– Elevernas besök uppskattas 
mycket av de boende. Jag har även 
kontaktat Kulturskolan och de ska 
komma och uppträda. Vi ser gärna 
att fler skolor tar kontakt med oss, 
vi är positiva till alla förslag, säger 
Ahlam Korkar.

Läraren Annika Sundström inty-
gar att även eleverna ser fram emot 
besöken.

– Träffarna betyder jättemycket 
för båda parter, eleverna växer och 

uppskattade möten mellan generationer
Det är fjärde 
gången Maud 
och Amélie träf-
fas, möten som 
båda ser fram 
emot.

Annika Sundström förklarar att 
elever och boende ska turas om att 
kasta bollar i rätt färgfält.
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de boende mår bra, en del av dem 
kanske aldrig får besök. Alla barn 
har inte kontakt med den äldre 
generationen och vi har fått stor 
uppskattning från föräldrarna för 
att de här träffarna ger den möjlig-
heten, säger Annika Sundström och 
berättar att det inför sommarlovet 
hölls en stor sommaravslutning där 
eleverna sjöng för de boende.

– Efteråt delades många kramar ut, 
det var som en stor familjefest med 
så fina känslor.

tränar samspel
Att eleverna tränar socialt samspel 
under skoldagarna syns i deras 
möten med de boende. De lyssnar 
uppmärksamt och frågar om de kan 
hjälpa till.

– Mötena ökar elevernas sociala 

kompetens, de läser för de boende 
och visar vad de har gjort i skolan. 
Aktiviteterna vi gör tillsammans 
motiverar de boende att röra på 
sig, det är ett otroligt engagemang 
och fantastiskt samspel från båda 
parter, säger Annika Sundström 
som avsätter cirka 30 minuter av sin 
planeringstid till veckoträffarna.

Runt kaffeborden samtalar elever 
och boende om hur det var i skolan 
förr, vilka maträtter de tycker om 
och hur de brukar fira sina födelse-
dagar. Ingen är sugen på att bryta 
upp men nu är det dags att gå 
tillbaka till skolan.

– Jag vill komma tillbaka, helst 
redan i morgon, säger Jacob när de 
säger farväl och tack för den här 
gången.

KRSTINA EDER

uppskattade möten mellan generationer

Forts. från sidan 11: 
Vad har ni gjort för  

att förbättra villkoren  
för barn och pedagoger  

i skolorna?

Socialdemokraterna 
socialdemokraterna.se/huddinge

Sara Heelge vikmång (S) 
sara.heelge-vikmang@huddinge.se
– Trots vallöften från den moderat-
ledda koalitionen om mindre barn-
grupper i förskolan ser vi att de bli-
vit större. Vi ser också att Huddinge 
har landets näst lägsta lärartäthet 
och att Lärarförbundet nyligen ran-
kade Huddinge på plats 267 av 290. 
Att förskolans skulder nu skrivs av 
är bra, men både sent och otillräck-
ligt. Vi har i våra budgetförslag velat 
satsa på både förskolor och skolor 
för att minska barngruppernas 
storlek, anställa fler och därigenom 
förbättra arbetsmiljön för både 
barn och personal.

Kristdemokraterna 
huddinge.kristdemokraterna.se

Karl Henriksson (KD)
karl.henriksson@huddinge.se
– För 2019 höjdes förskolornas 
ersättning per barn kraftigt, det 
beslutet fattade vi i förskolenämn-
den i november förra året. Tillsam-
mans med de nya förskolor som 
byggs ger det förutsättningar att 
minska barngruppernas storlek 
och öka andelen utbildade förskol-
lärare. Nya förskolor gör att vi även 
fortsättningsvis kommer att kunna 
erbjuda nästan alla familjer sitt 
förstahandsval.
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Paret bor tillsammans 
med sina tre barn, hun-
den Bella och två katter 
i ett stort enfamiljshus i 
Högmora; barnens gamla 

lekstuga har tagits över av sex höns 
och en tupp och lite längre bort på 
tomten övervintrar vilda bin. Det 
odlas eller planeras odlingar på så 
gott som varje kvadratcentimeter 
av den kuperade hörntomten och 
i odlingslådor. Han jobbar 75 pro-
cent i ett datacenter, hon erbjuder 
hudvårdsbehandlingar i familjens 
största växthus. Men så har det inte 
alltid varit.

– Vi var en högst vanlig familj 
som jobbade och konsumerade 
mycket, som köpte nytt hela tiden 
och åkte utomlands flera gånger om 
året. Vi kände till slut att det måste 
finnas ett annat sätt att leva, säger 
Jens.

– Nu har vi skaffat ett liv som vi 
inte behöver ta semester ifrån, säger 
Jeanette och tillägger:

– Jag inser att alla inte har möjlig-
het att göra som vi.

Det första steget var att ta kon-
troll över maten med bra råvaror 
och egenodlade grönsaker. 

Paret har gått olika hållbarhets- 
och odlingsutbildningar, bland 
annat för att kunna skala upp den 
egna odlingen. Nu skördar de bland 
annat potatis och andra rotfrukter, 
balj- och kålväxter runt husknuten. 
Dessutom helt fritt från bekämp-
ningsmedel.

– Chili, paprika och tomater odlar 
vi i växthus, säger Jeanette.

Det röda köttet har successivt 
fasats ut till förmån för en nästan 
helt vegetarisk kost. På sikt räknar 
familjen med att vara nästan själv-
försörjande på frukt och grönt. 

mer tid för varandra
De odlar enligt fyrskiftesprincipen, 
vilket innebär att grönsakernas 
placering växlas varje år. De håller 
också på att bygga en skogsträdgård 
som innebär betydligt mindre jobb 
än växelbruket eftersom den sköter 
sig själv. Det planeras även för biku-
por och jordkällare.

Sebastian, snart åtta år, håller upp några nyvärpta ägg.

Jeanette 
Sahlström, Jens 
Älvenstrand och 
hunden Bella i 
trädgårdslandet. 
På lilla bilden 
skymtar famil-
jens ”hippiebuss”.
 

Huddingefamiljen älvenstrand Sahlström vågade göra 
det många drömmer om. de lämnade ekorrhjulet för 
ett mer hållbart liv.
– den stora grejen var att ändra konsumtionsmönster, 
för att på så vis kunna gå ned i arbetstid. det öppnade 
för mer lustfyllda saker, säger jens älvenstrand.

Hållbara familjen
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tas vilket gör att jag kan cykla året 
om. Det är perfekt, säger Jens.

Han berättar att en viktig del 
i omställningen handlar om att 
minska familjens sårbarhet vid 
samhällsstörningar. Det kan exem-
pelvis röra sig om elavbrott eller 
problem med vatten- eller livsmed-
elsförsörjningen.

På frågan om vilka tips de har 
till andra som vill slå in på en mer 
hållbar livsstil, svarar båda återigen 
minskad konsumtion och arbetstid, 
men också att det rör sig om en 
yttre och inre omställning.

– Hjärtat måste vara med, annars 
går det inte.

MIKAEL JEPPE

Jens har gått ned i arbetstid 
och räknar med att i takt med att 
odlingsverksamheten ökar kunna 
gå ned ytterligare i arbetstid. Även 
Jeanette har gått ned i arbetstid och 
flyttat den egna verksamheten till 
bostaden. På så sätt har de fått mer 
tid för varandra, barnen och ett 
mer klimatsmart liv. De har också 
fått mer tid till att engagera sig i 
lokalsamhället.

– Det var lite upp och ned för 
barnen i början, men vi ser det 
som att de får en bra grund och 
det blir allt lättare för varje dag 
som går, säger Jens och berättar att 
familjen tidigt gjorde en budget à la 
tv-programmet Lyxfällan.

De strök allt onödigt, bland 
annat olika abonnemang. De drog 
också ned på andra inköp och resor 
och började i stället köpa begagnat 
och låna utrustning av familj och 
grannar. I samma anda började 
man även att hyra ut rum.

Huset värms primärt med berg-
värme. På taket finns solceller och 
regnvattnet rinner från taket ned i 
en stor tank i trädgården. Mat som 
inte äts upp komposteras.

Transporterna sker med cykel 
eller familjens biogasbil. De har 
även en ”hippiebil”, en liten mer-
cabuss som går på förnyelsebara 
biodieseln HVO100.

– Vägen till jobbet i Sätra sopsal-

Hjärtat 
måste 
vara 
med.

Hållbara familjen
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effektivare snöröjning när alla hjälps åt
Prioriteringar
Plogning, saltning och sandning 
av bussgator, gång- och cykelvägar 
prioriteras före villagator. En 
jourtjänst bedömer läget baserat 
på väderlek och förhållandena på 
vägnätet. Inom cirka fyra timmar 
plogas, saltas och sandas bussgator, 
gång- och cykelvägar. Övriga vägar 
ska vara åtgärdade inom 16 timmar. 

När plogningen startar kan 
variera beroende på väderlek, 
snödjup och prioriteringsordningen 
på gatorna.

Så hanteras snövallar
När snöröjningen är klar körs snö 
bort från platser där snöhögarna 
medför stora problem med sikt eller 
framkomlighet eller där de kan vara 
en trafikfara. 

Snöröjarna gör vad de kan 
för att minska antalet vallar 
framför infarter, men Huddinges 
fastighetsägare får räkna med att ta 
bort vallen framför egen infart. 

Snövallar läggs på båda sidor om 
gator och vägar utan gångbana och 
på gångvägar. Där det är möjligt 
läggs snön mot allmänning.

Saltning och sandning av vägar
Först halkbekämpas stora 
trafikerade vägar med salt. På 
övriga vägar används saltblandad 
sand och stenflis. 

Branta vägar och vägkorsningar 
halkbekämpas så tidigt som möjligt. 
I särskilt branta backar finns 
sandlådor placerade.

Hämta sand
Sand kan hämtas från kommunens 
sanddepåer för att användas på 
egen tomt när det är halt. Sanden 
ska räcka till alla så ta inte mer än 
två hinkar per tillfälle. Var depåerna 
finns listas tillsammans med en 
karta på huddinge.se/sand.

gång- och cykelvägar
Under vintersäsongen sopsaltas 
några utvalda gång- och cykelbanor 
i kommunen, för att göra det 
enklare för gångtrafikanter och 
cyklister att ta sig fram. Istället för 
att sanda så sopas snö och is bort 
med en maskin som samtidigt 
lägger ut salt som håller gång- och 
cykelvägen halkfri. Mer info på 
huddinge.se/sopsaltning.

allt plogas inte
Breda gång och cykelvägar längs 
med huvudstråk plogas. Men i 
många villaområden, i så kallade 
30-zoner, är trottoarerna så smala 
att de inte plogas. Det kan bero 
på att trottoaren är så smal att 
den kräver särskilda maskiner, 
utrymmet behövs för att lägga snö 
på eller att det är för lite trafik i 
området. Om det dessutom inte 
finns ett sammanhängande nät 
av trottoarer och man får köra 
max 30 kilometer i timmen, är 
bedömningen, från kommunens 
sida, att det går att ta sig fram säkert 
ändå. I villaområden med trottoarer 
på båda sidor om vägen försöker 
snöröjarna hålla belysningssidan 
snöfri. Går det inte att lägga snön 
på andra sidan, om det till exempel 
handlar om en privat tomt, så läggs 
snön på belysningssidan. 

vinklat plogblad där det går
Vid infarter försöker snöröjarna 
vinkla bort plogbladet så att inte 
vallarna blir för stora. Men ibland 
är det tätt mellan infarterna och då 
kan det ändå bildas en stor vall. 

du kan hjälpa till
Alla uppmanas att skotta framför 
egen in- och uppfart och att hålla 
områden kring brevlåda och 
soptunna fria från snö. Det är dock 
inte tillåtet att skotta ut snön på 
gatan. Bildas det en vall vid infarten 
när gatan har plogats ansvarar man 
själv för att skotta bort vallen. Vid 
behov körs snö bort från platser 
där snövallar och snöhögar medför 
trafikfara.

När större snömängder ska tas 
bort skyltas om detta 24 timmar 
i förväg. Då behöver man flytta 
sin bil. Om bilen står kvar, kan 
den behöva forslas bort och då får 
bilägaren räkna med både böter och 
bortforslingsavgift.

När det har snöat, tänk på att 
inte ställa soptunnan utanför 
tomtgränsen så att den står i vägen 
för plogbilen. Sopbilens räckvidd är 
begränsad till två meter när den ska 
tömma soptunnan.

Snöröjning och halkbekämpning är en viktig service 
i kommunen för trafiksäkra och framkomliga vägar. 
Här hittar du mer information om vad kommunen gör  
och vad du som invånare kan hjälpa till med. Spara  
gärna informationen – den kan vara bra att ha i vinter!

Det tar i regel 
cirka 16 timmar 
att snöröja hela 
kommunen. Hur 
lång tid som 
varje insats tar 
beror framför 
allt på vädret.
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Nytt avtal
klart om
snöröjning 
nu är det klart. Huddinge 
kommun har tecknat 
avtal med två leverantörer 
för vinterns snö- och 
halkbekämpning.

Avtalet gäller den kommande 
vintersäsongen.

– Vi har valt två leverantörer 
som tidigare har jobbat med 
vinterväghållning åt kommunen. 
Kostnaden blir ungefär densamma 
som tidigare, säger Lars Fladvad, 
tillförordnad teknisk direktör i 
Huddinge kommun.

blöt före torr
Det förra försöket till upphandling 
avbröts eftersom det ansågs vara 
för komplext och omfattande. Det 
visade sig också bli för dyrt. Nu 
har upphandlingen gjorts om i en 
mer renodlad variant med fokus på 
vinterväghållning. 

Fyra anbud kom in och 
kommunen har nu valt ut två i en 
så kallad direktupphandling: EMAB 
Anläggning Syd AB och Skanska 
Industrial Solutions AB. 

– De viktigaste vägarna ska 
vara åtgärdade inom fyra timmar, 
medan övriga vägar ska vara 
åtgärdade inom 16 timmar. Hur 
lång tid som varje insats tar 
beror framför allt på vädret, vid 
långvarigt snöfall tar snöröjningen 
längre tid, säger Lars Fladvad.

– Blöt snö vid fallande temperatur 
har högre prioritet än torr snö 
eftersom blöt snö försvårar 
halkbekämpningen.

MIKAEL JEPPE

För att underlätta snöröjningen 
kan kommunens tomtägare 
hjälpa till med att ta bort grenar 
som hänger ut över gatan eller 
trottoaren upp till 4,5 meters 
höjd. Läs mer på huddinge.se/
klipphacken.

vid omfattande snöfall
Vid ett mer omfattande snöfall 
informerar kommunen under 
kontorstid via sociala medier: 
Facebook och Twitter. 

felanmäl 
inte för tidigt!
Det tar i regel 
cirka 16 timmar att 
snöröja hela kommunen. 
Först därefter kan kommunen 
ta emot och hantera eventuella 
felanmälningar. Felanmäl på 
huddinge.se/felanmalan.

om något går sönder
Om en plogbil har kört sönder ett 
staket eller en brevlåda går det att 
få ersättning.Tänk på att någon 
ersättning inte betalas ut om det 
som har gått sönder finns utanför 
tomtgränsen. 

andra snöröjare
Kommunen ansvarar för att 
snöröja de flesta vägar, parkeringar, 
gång- och cykelvägar och trappor. 
Vissa vägar och områden ansvarar 
Trafikverket eller enskilda 
vägföreningar för. 

mer infopå huddinge.se/vintervag. 
Du kan också ta kontakt med 
kommunens servicecenter 

på 08-535 300 00 eller vändadig till servicecenters frågeforum: huddinge.se/kontakt.
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Skapaskolans restaurang i Huddinge – matskaperiet, 
utsågs till årets klimatkök 2019 på årets White guide 
junior-gala. men det kunde ha blivit ytterligare tre priser 
trots att restaurangen inte ens hunnit fylla ett år.
– fyra nomineringar, det var som att få en stjärna i 
michelinguiden, säger kocken daniél kallonas som 
inte bara är kökschef utan också restaurang- och 
upphandlingschef.
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Skapaskolans mat och 
förhållande till mat har 
på kort tid väckt stor 
uppmärksamhet, inte 
bara bland skolans elever 

och personal utan också i Sveriges 
många storkök och hos media.

Drivande bakom skolans väg från 
att köpa in cateringmat till att laga 
klimatsmart mat från grunden i 
skolans nya kök, är 42-årige Daniél 
Kallonas som brinner för mat och 
älskar att skapa nytt i köket.

– Jag har alltid älskat att äta mat. 
Som ung var jag ofta ashungrig 
eftersom jag idrottade jämt. Och 
i min familj serverades det alltid 
hemlagad mat, så matintresset har 
jag nog fått från mina föräldrar, 
säger han.

 
kock i flottan
Daniél Kallonas är född i Småland 
och uppvuxen i Skåne. På högsta-
diet funderade han som många 
andra på vad han skulle bli när han 
blir stor. Eftersom det är bra att 
kunna laga mat får det bli hotell- 
och restauranglinjen, resonerade 
han. Efter gymnasiet blev han 

värnpliktig kock på ett av flottans 
segelfartyg. Som ansvarig kock på 
fartyget fick han också planera och 
skriva menyer.

Så småningom gick flyttlasset 
till Stockholm och ettåriga sejourer 
på en rad olika lunchrestauranger 
och kvällskrogar. Någon tanke på 
att jobba i ett skolkök fanns inte 
förrän han för cirka tio år sedan 
såg tv-programmet Matakuten. 
Programmet tog upp brister inom 
skolmaten och kom med konkreta 
förslag på åtgärder. Medverkade 
gjorde bland andra stjärnkocken 
Melker Andersson.

– Jag tänkte för mig själv: Hur 
svårt kan det va? säger Daniél Kal-
lonas och ler.

2009 började han jobba på ett 
skolkök i Haninge.

– Jag lärde mig otroligt mycket 
där. På en vanlig restaurang handlar 
det om att laga mat som får kun-
derna att komma tillbaka och om 
lönsamhet. På en skola har man 
fasta matgäster, allergiproblematik, 
näringsberäkningar och en mycket 
stram budget. Det är storkök på 
riktigt.

mer om  
daniél
kallonaS

Ålder: 42 år.
Bor i: Skogås.
Familj: Hustru 
och tre barn.
Fritid: Lyssnar 
mycket på 
musik och går 
gärna på kon-
serter. Gillar att 
springa, bland 
annat tuffa hin-
derbanelopp.
Fredagsmys: 
Något med 
kyckling, ett 
gott bröd, 
kanske vit-
löksbröd, och 
dippgrönsaker 
som morot och 
paprika. Ibland 
slänger Daniél 
på barnens 
begäran även 
ihop en krog-
bearnaise.

Jag tänkte för mig själv: 
Hur svårt kan det va? 

Daniél Kallonas och hans medarbetare i skolköket lagar klimatsmart mat från grunden.
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Daniél Kallonas började på Skapa-
skolan i samband med att verksam-
heten i början av 2019 flyttade in 
i helt nybyggda lokaler i Rosenhill. 
Han fick därmed möjlighet att sätta 
sin prägel på både utrustning och 
menyer, vilket tillsammans med 
hans tankar kring klimatsmart mat 
var en förutsättning för att han 
skulle ta jobbet.

– Eftersom vi är en fristående 
skola står det oss fritt att teckna 
avtal med lokala leverantörer, säger 
han och håller upp en krydda som 
odlas i närheten.

– Den levereras till oss i elbil 30 
minuter efter att den har skördats.

nära och ekologiskt
Han berättar att det tillagas nära 
500 portioner varje dag. Två dagar i 
veckan serveras kött- eller fiskrät-
ter, men oavsett dag erbjuds alltid 
vegetariska eller veganska maträtter. 
Elever och personal har alltid minst 
fyra maträtter att välja på plus en 
dignande salladsbuffé och hembakt 
bröd. 90 procent av allt som köps in 
är ekologiskt producerat. Köttet är 
precis som mycket annat närpro-
ducerat.

– Den här typen av mat är en 
förutsättning för att vi ska klara 
klimatomställningen och det blir 
inte dyrare eftersom vi har färre 
köttdagar, säger Daniél Kallonas 
och berättar att matsvinnet har 
minskat.

Detta beror även på att han och 
medarbetarna i skolköket lagar mat 
hela dagen. De som äter tidigt och 
de som äter sent får därmed lika 
färsk mat. Den ser också fräschare 
ut och innehåller mer näring. Det 
som mot all förmodan blir över för-
vandlas till nya spännande maträt-
ter dagen därpå.

– Jag är allergisk mot att slänga 
mat i onödan, säger han.

 
äter mer
När den här intervjun görs serveras 
bland annat vegetarisk currylasag-
nette, fisksoppa med dragon, kryd-
dig cowboysoppa gjord på sojafärs 
och grönsakssoppa.

– Efter sommarlovet äter elev-
erna 30 procent mer. De äter sjukt 
mycket grönsaker, säger Daniél Kal-
lonas och medger att det gnisslades 
på sina håll i början.

Det handlar mycket om att våga 

testa och att stå på sig. Det blir svårt 
att få barn att äta vegetariskt om de 
aldrig får pröva vegetarisk mat. Det 
går inte ihop, menar han.

– Jag har gjort en miljon varianter 
på vegetariska biffar, bland annat 
svensk falafel på gula ärter, spis-
kummin och vitlök. När eleverna 
äter upp allt och frågar efter mer, så 
får det mig att vilja experimentera 
ännu mer.

Det har hunnit gå tre veckor 
sedan White Guide Junior-galan på 
Slagthuset i Malmö. Glädjen över 
juryns motivering ”För att ni lyckas 
få det dagliga slitet med att skapa 
vällagade och klimatsmarta målti-
der att framstå som roligt, glädje-
fyllt och fullkomligt självklart!”, har 
dröjt sig kvar.

– Jag tävlade aldrig förrän jag 
började jobba i skolkök, men täv-
lingar är bra. De får oss att se på vår 
verksamhet utifrån samtidigt som 
vi får hjälp med att se hur vi kan 
förbättra oss. De som vinner är i 
första hand matgästerna, men också 
vi som jobbar i skolköket, vi får en 
bekräftelse på att vi jobbar åt rätt 
håll, säger Daniel Kallonas.

 
nästa steg
Vägen framåt handlar om fortsatt 
utveckling, men också om att stötta 
andra storkök i omställningen och 
om fler tävlingar.

– Vi kan inte räkna med att vinna 

Daniél Kallonas, 
kock på Skapa-
skolan i Huddinge, 
berättar att 100 
procent av all 
frukt och grönt 
som skolköket 
serverar är 
ekologiskt. Totalt 
sett är 90 procent 
av de livsmedel 
skolan köper in 
ekologiska.

varje gång, men tävlingar är bra 
för att utveckla gruppen och för att 
sprida vårt klimatsmarta budskap.

– Det finns många duktiga 
skolkök som vill ta ett steg till men 
som behöver hjälp på vägen. Det 
är lätt att säga att man ska erbjuda 
två vegetariska maträtter varje dag, 
men har man aldrig gjort det tidi-
gare så kanske man väljer att köpa 
in vegetarisk mat i stället. Men det 
är en helt annan känsla att laga och 
kryddsätta maten själv.

visar vägen
Daniél Kallonas kan tänka sig att 
anordna utbildningar och på olika 
sätt visa hur man gör på Skapa-
skolan. Skolan planerar även för 
ett eget växthus som eleverna ska 
vara med och bygga. På så vis kan 
de odla en del av de grönsaker och 
kryddor som används i matlag-
ningen.

– Det handlar inte bara om mat 
utan också om ett sätt att tänka, 
säger han.

MIKAEL JEPPE

fotnot: White Guide Junior ska 
bidra till att höja kvaliteten på den 
offentliga gastronomin genom att 

lyfta fram och sprida goda exempel 
från senior- samt skolmats-Sverige. 

Det finns mer om Skapaskolans 
restaurang Matskaperiet på 

Instagram.

>
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Här är vinnarna i årets 
Instagramtävling 

tomtbergaskolan klass 
2a och klasserna 7 och 
9 på kungsklippeskolan 
tog hem årets upplaga 
av Huddinge kommuns 
instagramtävling 
#jagfårvarajag. 

Det kom in 304 bidrag 
från åtta olika skolor 
under tävlingsperioden 
9–29 september. Det 
var fler än dubbelt så 

många som i fjol. En jury valde ut 
tio bidrag utifrån innehåll, budskap, 
kreativa och konstnärliga kvalitéer. 
Det var sedan kommunens trygg-
hets- och delaktighetsberedning 
som utsåg vinnarna. 

Årets Instagramtävling tog 
avstamp i FN:s barnkonvention 
om alla barns lika värde, rätt att ut-
trycka sig och att bli tagna på allvar. 
Temat gav även lärarna möjlig-
het att ta upp ämnen som barns 
rättigheter, mobbning, normer, 

jämlikhet och näthat. Eleverna fick 
fota, måla, rita, göra en film, skulp-
tera eller något annat. Ensam eller 
tillsammans med andra.

– Jag tycker att det genomgående 
var hög kvalitet påеbidragen som 
ocksåеföljde årets tema ”Jag får vara 
jag” bra. Det var många fina själv-
porträtt och det märktes att man i 
klasserna diskuterat hur vi är mot 
varandra. Många hade ocksåеgjort 
småеfilmer och еäven om ingen film 
vann denna gång är det roligt att 
se hur mycket de lyckats fåеmed 
påеnågra fåеsekunder, säger Ingalill 
Söderberg (DP), ordförande i kom-
munens trygghets- och delaktig-
hetsberedning.

Hon berömmer eleverna för ett 
fantastiskt jobb och hoppas sam-
tidigt att alla skolor väljer att delta 
nästaеår.

Priserna på 5 000, 7 500 och 
10 000 kronor delas ut på full- 
mäktigemötet i kommunhuset  
9 december. 

MIKAEL JEPPE

Ingalill Söderberg 
är imponerad över 
alla fina bidrag 
som skickades in 
till årets Insta-
gramtävling.

2:a pris: Kungsklippeskolan 
klass 9. Juryns motivering: En 
väl genomarbetad bild med hög 
konstnärlig kvalitet. Den bygger 
på en kul, kreativ och genomtänkt 
idé med fingeravtrycket som ger 
ett personligt intryck och belyser 
temat väl. Det märks att eleven som 
gjort bilden har sinne för detaljer 
med den lysande regnbågen och 
symbolerna i mitten. Även texten 
med dess starka ord lyfter fram alla 
människors lika värde och rätten att 
få vara sig själv. 

1:a pris på 10 000 kronor: tomtbergaskolan klass 2a. Juryns motivering: 
En levande och bra tecknad bild med fin komposition. Bilden får med flera 
aspekter på temat och belyser samarbete och gemenskap trots olikheter  
på ytan. Den utstrålar glädje och visar att alla barn kan ha ett leende  
på läpparna när de får vara sig själva med olika intressen, hudfärg och  
funktionsvariationer.

3:e pris: Kungsklippeskolan klass 
7. Juryns motivering: Kreativ och 
konstnärlig idé med snygg presen-
tation och komposition. Kreatö-
rerna visar vad de tror på i ord och 
bild. Ögonen med blickarna som 
riktas åt olika håll blir en vacker 
detalj som ger bilden ett spän-
nande uttryck. Deras allvar gör att 
de framstår som både starka och 
rakryggade i sin övertygelse. Hög 
ambitionsnivå och starkt resultat.
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erin farmer går i vanliga 
fall på kvarnbergsskolan.
men under två veckor 
i oktober bytte hon 
klassrummet mot prao 
hos Stockholm food i 
flemingsberg.
– det är första gången jag 
är på en riktig arbetsplats. 
det är kul att vara här och 
roligt att lära sig nya saker, 
säger hon.

Det är numera 
obligatoriskt för elever 
i åttan och uppåt att 
vara på prao. Läsåret 
2018/19 var drygt 1 

000 Huddingeelever i årskurs 8 
ute på prao. De som inte hittar en 
praoplats på egen hand får hjälp av 
skolan de går på. Så var det i Erins 
fall. 

När den här intervjun görs 
återstår två dagar av den två veckor 
långa praoperioden hos lunch- och 
cateringrestaurangen Stockholm 
Food på Blickagången. Erin är i full 
färd med att pressa köttfärsbollar 
till hamburgare. Prao är en positiv 
introduktion till yrkeslivet, menar 
hon.

– De som jobbar här är väldigt 
trevliga, jag trivs jättebra, säger 
Erin Farmer, en av två praoelever 
på restaurangen den aktuella 
tvåveckorsperioden.

 
fungerar bra
David Minnema, kock och 
handledare, berättar att Stockholm 
Food, som har restauranger 
på ytterligare två platser i 
Stockholmsområdet, började ta 
emot praoelever för drygt ett år 
sedan. Det har restaurangen inte 
behövt ångra, menar han. 

– Det fungerar bra. Ungdomarna 
får lära sig hur det är att jobba på 

Prao är bra för både 
elever och företag

arbetSgivarnaS fem 
fördelar med Praoelever

David Minnema, kock och handledare, 
menar att prao är bra för både elever och 
arbetsgivare.

Erin Farmers två 
praoveckor hos 
Stockholm Food i 
Flemingsberg gav 
viktig arbetslivser-
farenhet.

en restaurang och hur branschen 
fungerar i stort, samtidigt som de 
förenklar vår vardag lite. Det är 
varken jobbigt eller tidskrävande att 
vara handledare, vi hjälps åt med 
den biten, säger han och sällar sig 
till de nio av tio arbetsgivare som i 
en enkätundersökning uppger att 
handledningen tar max 30 minuter 
om dagen.

– Praoeleverna skivar gurka 
till mackor, pressar hamburgare, 
plockar disk, fyller på porslin och 
bestick, med mera. De får också lära 
sig att komma i tid.

David Minnema konstaterar 
att det är viktigt att inte kräva för 
mycket av praoeleverna. 

– De är här för att lära sig. Det är 
bättre att vara noggrann, att låta 
arbetet få ta tid än att det går för 
fort med dåligt resultat som följd.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer info om 
prao på huddinge.se/prao.

En enkätundersökning visar att 
fler än 80 procent av de drygt 
1 000 arbetsgivare som tog emot 
praoelever läsåret 2018/19 ansåg 
att praon gav något positivt 
tillbaka.

Investering i framtidens 
medarbetare.

Nya perspektiv på egna 
jobbet.

30 minuter handledning  
per dag räcker.

Avlastning och tid till 
annat.

Möjlighet att lära  
upp vikarier och  
extrapersonal.

1

2
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bygg allmänna padelbanor, 
lys upp Svartadalsvägen 
och märk upp leder 
för mountainbike. det 
är tre exempel på 
Huddingeförslag som 
lämnats in till kommunen 
under hösten.

– 23 av 133 förslag som 
kom in mellan 1 maj 
2018 och 30 juni 2019 
gick under samma 
period vidare till ansva-

rig nämnd eller förvaltning för 
beslut eller ställningstagande. De 
flesta har ansetts besvarade, säger 
Maria Sundblad, utredare på kom-
munstyrelsens förvaltning.

– Det betyder vanligtvis att kom-
munen arbetar med frågan eller att 
förslaget redan anses helt eller delvis 
genomfört.

Ett Huddingeförslag är en idé 
eller ett förslag från enskilda Hud-
dingebor. Det infördes 1 maj 2018 
och kan handla om hur Huddinge 
kan bli bättre, utvecklas eller för-
ändras. Förslaget lämnas via hud-
dinge.se/huddingeforslag. Den som 
behöver kan få hjälp av kommunens 
servicecenter. 

Någon åldersgräns finns inte, 
även barn och ungdomar kan lämna 
Huddingeförslag.

– 133 förslag är betydligt fler än 
tidigare lösningar för medborgar-
inflytande, men faktum är att det 
skickades in ännu fler förslag, men 
de uppfyllde inte kraven i våra 
riktlinjer, säger Maria Sundblad och 
fortsätter:

nödvändigt med uppbackning
– Om ett liknande förslag skickats 
in inom en tolvmånadersperiod 
eller om förslaget inte ryms inom 

kommunens ansvarsområde, så går 
det inte vidare.

Felanmälningar, synpunkter och 
klagomål räknas heller inte som 
Huddingeförslag, understryker hon.

De förslag som uppfyller kraven 
listas på en särskild hemsida där 
man kan gå in och rösta och kom-
mentera. För att ett förslag ska gå 
vidare till ansvarig nämnd eller för-
valtning måste det få stöd av minst 
100 andra personer inom 90 dagar.

– Det är upp till förslagsställaren 
att marknadsföra sitt förslag och på 
det sättet samla röster för förslaget, 
säger Maria Sundblad.

– 100 eller fler röster betyder 
dock inte att förslaget automatiskt 
genomförs. Det betyder att 
kommunen kommer att 
utreda möjligheten att 
genomföra förslaget.

MIKAEL JEPPE

HuddinGeFÖRslaG
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Fler förslag med 
digitalt inflytande 

mer info
På huddinge.se/huddingeforslag finns länkar till mer information om Huddingeförslag, hur man sprider sitt förslag och en lista med aktuella förslag. 
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Snacka om dundersuccé.
fältfika i Svenska 
kyrkans församlingshem 
i vårby gård lockar på 
måndagseftermiddagar 
mellan 30 och 40 barn. 
ibland ännu fler.
de ritar, pärlar, spelar 
pingis, fikar och hänger 
tillsammans med kyrkans 
församlingspedagog 
och fältsekreterare från 
Huddinge kommuns 
förebyggarteam.

– Jag brukar gå hit efter 
skolan. Det är roligt och 
så är mina kompisar här, 
säger en tioårig kille som 
var först på plats men 

snart följdes av många fler.
Fältfika är kommunens och 

kyrkans gemensamma svar på att 
många barn mellan 10 och 12 år 
inte går på fritids efter skoldagens 
slut. De hänger i stället i centrum, 
bland annat på biblioteket men 
också på andra platser och utomhus.

– Det här är en trygg plats där 
barn och unga kan vara. Det är 
också ett sätt att skapa relationer 
mellan oss och barnen som vi även 
möter i skolan under dagtid, säger 
fältsekreterare Cecilia Hansson.

– De lär känna oss, så när de bör-
jar på mellan- och högstadiet vet de 
redan vilka vi är, säger Alexander 
Drikha, även han fältsekreterare, 
och berättar att fältfika hade pre-
miär i mars.

Det var förebyggarteamet som 
tog kontakt med kyrkan.

– Det var självklart för mig att 

hänga på, 
säger försam-
lingspedagog Malin 
Hector Mbaekwe.

Det går inte många minuter från 
att fältfikat drar igång till att loka-
lerna fylls med barn som ännu inte 
har hunnit fylla 13 år, den magiska 
gränsen för att få vara på fritids-
gården. Det är ungefär lika många 
tjejer som killar.

– Det kommer även barn från 
andra stadsdelar och de är också 
välkomna, säger Alexander Drikha 
som tillsammans med övriga vuxna 
ser till att det serveras mellanmål i 
form av korv med bröd och saft.

Skapa trygghet
Cecilia Hansson berättar att hon 
och övriga fältsekreterare redan 
från start varit tydliga med att 
berätta vilka de är och varför det 
anordnas fältfika. Detta gäller även 
när det dyker upp nya barn.

– Det skapar trygghet, säger hon.
Det erbjuds även fältfika i Trång-

sund och Flemingsberg. Där riktas 
aktiviteterna till barn som går på 
högstadiet.

MIKAEL JEPPE

fotnot: Det finns mer 
information om fältfika och 

kommunens förebyggarteam på 
Snapchat (falthudd) och Instagram 

(forebyggarteamet_huddinge).

Välkommen
på fältfika!
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Välkommen på fältfika! hälsar Malin Hector Mbaekwe, församlingspedagog hos Svenska kyrkan i Vårby, och fältsekreterarna 
Caroline Andersson, Cecilia Hansson och Alexander Drikha.
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– Vårt mål är att kunna 
överlämna ett hållbart 
samhälle och en välmå-
ende planet till nästa 
generation, säger Maria 

Soxbo. 
Hon bor i Stuvsta och tar en 

rask promenad till vårt möte på det 
meröppna biblioteket i Segeltorp.

– Biblioteket, där man kan 
låna böcker och annat gratis, är 
delningssamhället i sin bästa form, 
säger Maria Soxbo som växte 
upp i Sörberge med 300 meter till 
biblioteket. 

Från biblioteket i det lilla sam-
hället i Timrå kommun, inte långt 
från Sundsvall, kånkade hon hem 
hur många böcker som helst.

– Jag började läsa tidigt och gick 
snabbt över till tjockare böcker, det 
var en härlig känsla! Att jag kom 
igång tidigt med läsningen tror jag 
var mycket bibliotekets förtjänst.

Maria tror att biblioteken kan få 
en ännu viktigare roll i framtiden.

– Istället för att äga allting kan 
vi låna, till exempel fritidsartiklar 
när vi behöver dem. Den typen av 
utlåning förekommer ju redan. 
Jag tror också att biblioteken 
kan få en viktigare roll som 
sociala mötesplatser.

inredningsbloggare
Med en mor som var 
meteorolog hörde samtal 
om klimat och väder till 
vardagen. Men Marias 
stora intresse är inredning 
och sedan tolv år tillbaka 
driver hon inredningsblog-
gen Husligheter kombinerat 
med att vara verksam som 
journalist, föreläsare, moderator 
och författare. Hennes intresse för 
klimat och hållbarhet har under 
senare år växt sig allt starkare och 
blivit till konkret handling, bland 
annat genom Klimatklubben och 

boken Gör skillnad, från klima-
tångest till handlingskraft.

– Det var förlaget som kontak-
tade oss och undrade om vi inte 
kunde göra en bok som lyfter håll-

barhetsfrågorna utanför hemmets 
fyra väggar. För visst är det jättebra 
att minska matsvinnet hemma men 
hur ska vi ta engagemanget vidare 
ut i samhället? säger Maria som for-
mulerat svar på den frågan i boken 
tillsammans med Emma Sundh och 
Johanna Nilsson. 

Boken har köpts in av bibliote-

författare ser ny roll för biblioteken

Maria Soxbo på 
Segeltorps bib-
liotek som liksom 
Skogås bibliotek 
har satsat på mer-
öppet för att öka 
tillgängligheten 
under morgnar, 
kvällar och helger.

klimatklubben i Huddinge är den lokala klubb som 
har gjort mest för klimatet sedan det riksomfattande 
initiativet startade hösten 2018. det menar maria Soxbo 
som har grundat initiativet tillsammans med emma Sundh 
och johanna nilsson.

läS mer!
Vill du låna ”Gör skillnad”? 

Huddinge har sex bibliotek som  

ligger i centrala Huddinge,  

Flemingsberg, Segeltorp, Skogås , 

Trångsund och Vårby. På bibliotek.

huddinge.se kan du själv söka  

efter boken och reservera  

den och sedan hämta  

på valfritt bibliotek.
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författare ser ny roll för biblioteken

Forts. från sidorna 11 & 13: 
Vad har ni gjort för  

att förbättra villkoren  
för barn och pedagoger  

i skolorna?

moderaterna 
moderaterna.net/huddinge

Mats Österholm (M)
mats.osterholm@huddinge.se
– Tre saker: Först och främst har vi 
stenkoll på ekonomin och över-
skottsmålet. Tack vare det har vi 
ökat anslagen med 4 procent i år 
och 6,3 procent 2020. För det andra 
inför vi en ny ledarskapsmodell i 
förskolan. Pedagogernas roll renod-
las och administrationen sköts av 
administratörer. Målet med den nya 
modellen är mer närvarande chefer, 
friskare personal och därmed en 
bättre förskola. För det tredje har vi 
satsat 3,8 miljoner extra i år på barn 
i behov av särskilt stöd, de får aldrig 
glömmas bort.

tomas Selin (C)
tomas.selin@huddinge.se
– I Huddinge ska varje barn bli sett. 
Vi har presenterat ett förskolepaket 
med resursförstärkning till försko-
lan och en ny ledarskapsstruktur. Vi 
höjer barnpengen med 6,2 procent, 
och nu i november gör vi en för-
stärkning för viktiga investeringar 
och inköp med sex miljoner. Den 
nya ledarskapsstrukturen innebär 
ett delat ledarskap där rektorerna 
får ökat fokus på den pedagogiska 
verksamheten. Det är viktigt för att 
kunna möta varje barns behov av 
stöd och utmaningar – för trygga 
och lyckliga barn.

centerpartiet 
centerpartiet.se/huddinge

ken i Huddinge. Målet är förstås att 
boken ska läsas av så många som 
möjligt så de hoppas att alla som 
läst den tipsar alla de känner om 
att låna den eller skicka vidare sin 
köpta bok.

– Vi vill peppa, tipsa och inspi-
rera till engagemang i klimatfrågan. 
Att få fler att förstå varför vi inte 

beter oss så klimatsmart alla gånger 
och på så vis peppa till förändrat 
beteende och visa fördelarna med 
att leva klimatsmart, säger Maria 
Soxbo. 

– Jag tror det är lättare att enga-
gera sig och göra någonting om 
man får konkreta exempel att välja 
mellan. Alla är vi olika, en del vill 
klimatstrejka på gatorna, andra 
föredrar att påverka från soffan 
genom att, till exempel, mejla före-
tag och politiker, säger Maria Soxbo 
som gärna såg att politikerna tog 
större initiativ i klimatdebatten.

– Men i klimatfrågan har politi-
kerna faktiskt misslyckats lite, de 
behöver komma med fler positiva 
framtidsvisioner: ”Rösta på oss, 
vi kommer att bygga ett hållbart, 
världsledande samhälle med mäng-
der av nya, spännande jobb, mindre 
stress och fantastiska möjligheter 
för alla i hela landet genom tek-
niska innovationer”.

”alla kan göra något”
Även om klimatet är vår tids 
viktigaste fråga och kräver akuta 
åtgärder så är det viktigt, enligt 
Maria Soxbo, att inte låta oro och 
ångest göra oss handlingsförlamade. 
Hon är övertygad om att vi kan 
leva inom vår planets gränser på ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart sätt – bara omställningen 
tar fart omedelbart.

– Alla kan göra något och även 
om Sverige är litet så är vi faktiskt 
det mest ansedda landet i hela värl-
den enligt en färsk undersökning 
så vi kan absolut göra stor skillnad 
genom att föregå med gott exem-
pel. Det viktiga är att vi inte pekar 
finger utan att alla hjälps åt.

KRISTINA EDER

fotnot: Undersökningen Maria 
Soxbo refererar till finns att läsa på 

reputationinstitute.com.
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På gång Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. 
I kultur- och fritidskalendern som följer med tidningen 

finns aktiviteter som arrangeras av kommunen.

Vårt Huddinge #5 2019

utStällningar
17/11–19/12
konStföreningen 
belliS ställer ut i 
Mariakyrkan i Skogås. Mer 
info: belliskonst.se.

11/11–11/3
affiScHer Som lockat, 
cHockat ocH förfört 

– ur Litografiska Museets 
samlingar, Litografiska 

Museet, Sundby Gård. I 
museets arkiv finns 

en stor samling 
filmaffischer, 
men också 
politiska affischer, 
propagandaaffischer, 
reseaffischer, 
reklamaffischer och 
konstaffischer. Mer 
info: litografiska-
museet.se.

3/12–10/1 
mille feuille – 
fotoutställning hos ABF 
Huddinge, Konstnärscaféet, 
Kommunalvägen 26. Theresie 
de Gosson har en förkärlek till 
att dyka ner i makrovärlden 
där bilderna blir avskalade 
och rena vilket är vilsamt för 
såväl öga som själ. Vernissage 
3/12 kl. 18. Konstnärscaféets 
öppettider: måndag-fredag kl. 
8–20, lördag–söndag stängt. 
Mer info: huddinge.abf.se.

november
Söndag 24/11 
novemberbyken, 
Hagalunds Tvätterimuseum 
kl. 12–14, Masmovägen 20-
22, Vårby. Sista höstbyken 
innan isen lägger sig. Eld 
under grytorna och hembakat 
till serveringen. Visning kl. 
12.15. Pris: 20 kr (kontant). 
Arrangör: Vårby-Fittja 
Hembygdsförening. Mer info: 
tvatterimuseet.se.

Söndag 24/11
SöndagSöPPet med 
tryckning i joHanna, 
Litografiska Museet kl. 12–15, 
Sundby Gård. Kom och titta 
på när vi trycker julkort i 
snällpressen Johanna. Mer 
info: litografiskamuseet.se.

1 och 20 december bjuder Teater Sláva in till traditionsenlig julkonsert.



För utförligare information och för ännu fler aktivitetstips, se
huddinge.se/pa-gang. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/pa-gang
eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 35 Huddinge.
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Se vad  Som Händer  På jullovet! På huddinge.se/lov  finns information om aktiviteter för barn  och unga. 

december
Söndag 1/12
för barn: midvin-
terfeSt med Teater Sláva 

– barnsöndag i Tonsalen kl. 
14–15, Kyrkogårdsvägen 2. 
Traditionsenlig julkonsert med 
Sláva-kryddning. Kom och 
hör julevangeliet och de mest 
älskade klassikerna i innerliga 
tolkningar. Sex av Teater Slávas 
aktörer i julens mest magiska 
krubba. Från 5 år. Biljettpris: 
60 kr. Mer info: 08-551 705 17,  
info@teaterslava.org, 
teaterslava.org.

FREdag 6/12 
finlandS SjälvStändig-
HetSdag, ABF Huddinge, 
Blå salen kl. 14, Kommunal- 
vägen 26. Välkommen att fira 
dagen med sång och musik. 
Arrangörer:  ABF Huddinge, 
Huddinge kommun, 
Huddinge finska förening, 
pensionärsföreningen Virkeät i 
Trångsund och Svenska kyrkan 
i Flemingsberg. Mer info: 
huddinge.abf.se.

FREdag 13/12 
cHorea tHeatre  

– gästspel i Tonsalen kl. 19–20,
 Kyrkogårdsvägen 2.  
Tillsammans ger grupperna 
en arbetsdemonstration 
som avslutning på en veckas 
metodutbyte. Vi redovisar i 
aktion och dialog vad som 
förenar grupperna och även 
olikheter i metodik med mera. 
Mer info: teaterslava.org.

OnSdag 18/12 
julinSPiration med 
Sandman SiSterS, 
Segeltorps kyrka kl. 19, 
Kapellvägen 9, Segeltorp. 
Svängig show och musik-
underhållning med inslag av 
julmusik. De bästa låtarna 
i stämsång från 40- till 
70-talet. Biljettpris: 100 kr för 
medlemmar, 150 kr för övriga. 
Barn går in gratis. Anmälan 
via boka@segeltorpkultur.se 
eller 08-646 48 56. Mer info: 
segeltorpkultur.se.

FREdag 20/12
för vuXna: midvin-
terfeSt med Teater 
Sláva i Tonsalen kl. 20, 
Kyrkogårdsvägen 2.
Traditionsenlig julkonsert 
med Sláva-kryddning. Kom 
och hör julevangeliet och de 
mest älskade klassikerna i 
innerliga tolkningar. Sex av 
Teater Slávas aktörer i julens 
mest magiska krubba. Dagen 
avslutas med julsångskaraoke 
i caféet. Biljettpris: 180/100 kr. 
Mer info: 08-551 705 17, 
info@teaterslava.org, 
teaterslava.org.

februari
Söndag 16/2
iSbyken, Hagalunds 
Tvätterimuseum kl. 12–14, 
Masmovägen 20–22, Vårby. 
Eld under grytorna och iskall 
sköljning i vaken på Albysjöns 
is. Ta en värmande fika med 
hembakt i Tvättarbostaden. 
Visning 12.15. Pris: 20 kr 
(kontant). Arrangör: Vårby-
Fittja hembygdsförening. Mer 
info: tvatterimuseet.se.

julmarknader
LöRdag 30/11 
julmarknad i StuvSta- 
kyrkan kl. 11–14, 
Mellanskogsvägen 1. Lotterier, 
försäljning av nytt och 
gammalt, café med smörgåsar 
och hembakat fikabröd 
och ”örongodis”. Mer info: 
stuvstakyrkan.se.

LöRdag 30/11 
julmarknad i Stor-
torPSParken kl. 11–15, 
Tjäderstigen 16, Trångsund. 
Traditionell julmarknad i en 
äkta folkpark. Marknadsstånd 
med försäljning av trevliga 
ting, godsaker, hemslöjd  
och presenter. Café och 
andra trevligheter som 
man kan förvänta sig 
på en julmarknad. 
Fri entré. Mer 
info: stortorps-
parken.se.

LöRdag 30/11 
julmarknad i 
Huddinge kulturHuS  
hos Folkes kl. 10–15, 
Sjödalstorget 1, Huddinge. 
Unika ting till dig själv och 
som julklapp. Hantverk, 
honung och hembakt. 
Visning av bokbinderi. 
Textila hantverk, konstsmide, 
smycken, trähantverk, 
glaskonst, tavelkonst, sylt och 
marmelad Musikunderhåll-
ning av Spel På Lek och duon 
Rosinaz. Arrangör: Huddinge 
Hembygdsförening. Mer info: 
huddingehembygd.se.

Söndag 8/2
gammaldagS jul i 
Magasinet kl. 11–16, Mäster 
Lorentz väg 3, Segeltorp. 
Pyssla på loftet. Caféet serverar 
hembakat och annat smått och 
gott. Du kan köpa hemliga 
paket för stora och små. 
Hantverkare deltar och det 
finns lotterier med generösa 
vinster. Fri entré och gratis 
pyssel. Mer info: segeltorp-
kultur.se.

lucia
FREdag 13/12
luciatåg i StuvSta-
kyrkan kl. 18–19.30, 
Mellanskogsvägen 1. 
Barnkörerna SING firar  
Lucia med oss under ledning 
av Nina Tellander. Mer  
info: stuvstakyrkan@
stuvstakyrkan.se.

luciatåg med sångelever 
från Kulturskolan, 
Sjödalsscenen kl. 18–18.30, 
Sjödalstorget, Huddinge 
centrum. Elever från 
Kulturskolan bjuder på ett 
stämningsfullt luciafirande 
under ledning av Annelie 
Korsfeldt, Fanny Leander och 

Helena Rosander.  
Mer info:  

huddinge.se/
kulturskolan- 

huddinge.

advent med 
SkönSång
Ett urval ur Svenska kyrkans 
adventsgudtjänster och 
konserter varje söndag hela 
december fram till jul.

Söndag 1/12 
Huddinge kyrka: Körsång 
med Alla kan sjunga-kören 
och Motettkören kl. 10. 
Adventskonsert kl. 16 och 
17.30: Damkören Gaudia! 
och Chorus Emeritus under 
ledning av Elisabet Brander.

Söndag 8/12
Huddinge kyrka: Gladys del 
Pilar och kören Gladness  
kl. 10.
Segeltorps kyrka, 
familjemässa: Himmel & 
pannkakssöndag kl. 15–17.
Flemingsbergs kyrka: 
julkonsert kl. 18. Ceciliakören 
med Stockholmskvartetten 
och Rutger Åsheim.

Söndag 15/12
Huddinge kyrka: Julkonsert 
Huddinge Kammarkör ”In 
dulci jubilo”, kl. 16.
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Låt oss cykla mot 
klimatmålet!

Visste du att det har sålts en kvarts mil-
jon elcyklar under de tre senaste åren 
i Sverige? Många har köpt elcykel 

tack vare premien 2018, men i Huddinge 
vill jag gärna tro att våra cykelsatsningar 
påverkat många. 

I våras genomförde vi satsningen 
Testcyklist för att visa att elcykeln är ett 
bra alternativ till bilen. Sju Huddingebor 
fick möjlighet att låna en elcykel eller 
el-lådcykel under perioden april-maj och 
vara cykelambassadörer i medier. Resul-
tatet visade att 285 bilresor byttes ut mot 
elcykling under testperioden, en total 
distans på 1 275 km, vilket motsvarar cykel-
sträckan härifrån till Berlin! En majoritet 
av deltagarna angav i utvärderingen att det 
var troligt eller mycket troligt att de skulle 
börja cykla mer.

Som energi- och klimatrådgivare spelar 
jag en viktig roll i att påverka kommunens 
invånare, föreningar och företag att minska 
sin klimatpåverkan. Huddinge kommun 
har satt upp ambitiösa mål inom energi- 
och klimatområdet, det är här cyklingen 
har en avgörande roll. Andelen cykelresor 
ska öka från fyra till 15 procent fram till år 
2030, och koldioxidavtrycket per invånare 
ska minska från tio till fyra ton per person 
och år. 

Snart är det nytt år och om du funderar 
på ett hållbart löfte har vi ett förslag. Om vi 
leker med tanken att fler Huddingebor, låt 
säga 20 procent av Huddingeborna mellan 
18 och 65 år, väljer att cykla halva året i 
samma utsträckning som testcyklisterna, 
skulle det innebära över 1 700 000 färre 
bilresor i kommunen varje år. En kittlande 
tanke som skulle ta oss en bra bit på vägen 

mot att uppfylla kommunens mål 
om minskad klimatpåverkan! 

Enkelt val – ELer hur!

dags att söka
till vårsalongen
det har blivit hög tid för 
Huddinges amatör- och 
proffskonstnärer att söka 
till Huddinge vårsalong 
2020. Sista ansökningsdag 
är 12 januari.

Salongen pågår från 7 
mars till 25 april. Ansö-
kan, från både medlem-
mar i arrangerande 
konstföreningar och 

Huddingebor över 18 år, ska göras 
senast 12 januari via huddingevar-
salong.se. Juryn består av konstnä-
rerna Björn Wessman och Gunnel 
Moheim. 

–  2019 års vårsalong var en stor 
succé och vi hoppas få många 
sökande även under 2020! säger 

Madeleine Engfeldt-Julin, ordfö-
rande för kulturhusföreningens 
konstgrupp, i ett pressmeddelande. 

Vårsalongen visas på två platser, 
bland annat i Huddinge Kulturhus 
hos Folkes i Huddinge centrum 
7–26 mars. Därefter flyttas utställ-
ningen till Galleri Lyktan i Skogås 
där den visas från 30 mars till och 
med 25 april. Vernissage: 9 mars i 
Huddinge Kulturhus.

Bakom Huddinge Vårsalong står  
föreningen Huddinge Kulturhus, 
en konstgrupp med representanter 
för Huddinge Kulturhus, Huddinge 
Konstnärsklubb (HKK), Huddinge 
Konstnärsklubbs Vänner (HKKV), 
konstföreningen Bellis, Litografiska 
museet och kulturföreningen  
Lyktan. Huddinge kommun är 
medarrangör.
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robin Söderström
Energi- och klimatrådgivare

Tel: 08-535 363 95
robin.soderstrom@huddinge.se@

eneRGi & KliMaT

Konstnärerna Gunnel Moheim och Björn Wessman är jury för Huddinge Vårsalong 2020.


